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Telecomando Live-View 

Este Guia é um suplemento do Manual de Instruções desta unidade.

Apresenta algumas funções adicionadas ou modificadas e descreve o respetivo 

funcionamento.

Consulte também o Manual de Instruções desta unidade.
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Definição do Relógio 

Pode definir o ano/mês/dia/hora selecionando  Main Settings (Principais 

Definições)   Clock Setting (Definição do Relógio).

Também pode selecionar o formato da data.

 1 Prima o botão MENU para visualizar as opções de definição. Em 

seguida, selecione  Main Settings (Principais Definições)  

 Clock Setting (Definição do Relógio).

 2 Selecione o formato de data pretendido e depois prima o botão 

REC/ENTER.

MENU

Y-M-D

Y-M-D Ano-Mês-Dia

M-D-Y Mês-Dia-Ano

M(Eng)-D-Y Mês (em inglês)-Dia-Ano

D-M-Y Dia-Mês-Ano

 3 Prima o botão UP ou o botão DOWN para selecionar a data 

pretendida e depois prima o botão REC/ENTER para confirmar.
Prima o botão MENU para voltar à definição anterior.

MENU

1 1- -2014

Nota 
 Quando utilizar o software desta unidade pela primeira vez ou depois de o 

atualizar, aparece o ecrã da definição do relógio. Defina o relógio antes de 

utilizar esta unidade. 
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Função de fixar botões 

Esta função impede que o utilizador prima os botões desta unidade por engano.

Prima o botão MENU desta unidade durante 2 segundos ou mais para definir a 

função de fixar botões.

REC
ENTER

No modo de fixar botões, aparece  no ecrã LCD desta unidade. O botão 

REC/ENTER, o botão DISP, o botão UP e o botão DOWN desta unidade estão 

desativados.

Para cancelar o modo de fixar botões, prima o botão MENU desta unidade 

durante 2 segundos ou mais ou prima o botão (de corrente) ON/OFF para desligar 

a corrente desta unidade.

Notas 
 A função de fixar botões só está disponível quando esta unidade estiver ligada 

a uma câmara por Wi-Fi. Quando não estiver ligada, a função de fixar botões 

não pode ser utilizada.

 A função de fixar botões não pode ser utilizada enquanto o MENU estiver visível.

 Quando a ligação Wi-Fi entre esta unidade e a câmara for desligada, a função 

de fixar botões é cancelada.
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Indicador do ecrã LCD 

Ecrã REC ao gravar filmes e ao gravar fotografias 
com intervalo
Quando começar a gravar premindo o botão REC/ENTER desta unidade, a luz 

REC/Wi-Fi muda de azul para vermelho e aparece o símbolo  no canto inferior 

esquerdo do ecrã.

REC
ENTER

Mudar o indicador do ecrã com o botão DISP
Quando esta unidade estiver ligada a uma câmara por Wi-Fi, se premir o botão 

DISP desta unidade, o ecrã LCD desta unidade muda do seguinte modo:

AM

Ecrã Live-View Ícones desativados Ecrã de relógio Ecrã desativado
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Definição da câmara 

Alterar as definições da câmara através do MENU 
desta unidade
Pode alterar as definições desta unidade premindo o botão MENU desta unidade.

Também pode alterar as definições da câmara premindo o botão MENU desta 

unidade enquanto estiver ligada à câmara por Wi-Fi.

SteadyShot Setting (Definição SteadyShot)
Pode configurar a definição SteadyShot da câmara selecionando MENU  

* Camera Settings (Definições da Câmara).

ON Utiliza a função SteadyShot.

OFF Não utiliza a função SteadyShot.

*  O ícone apresentado no ecrã LCD desta unidade difere consoante o modo de gravação da 

câmara que estiver ligada.

Field Angle Setting (Definição do Ângulo de Campo)
Pode configurar a definição do ângulo de campo da câmara selecionando MENU 

 *  Camera Settings (Definições da Câmara).

120°
Grava com um ângulo de campo 

de 120°.

170°
Grava com um ângulo de campo 

de 170°.

*  O ícone apresentado no ecrã LCD desta unidade difere consoante o modo de gravação da 

câmara que estiver ligada.

Notas 
 Quando esta unidade não estiver ligada a uma câmara por Wi-Fi, o ícone de 

definições da câmara não aparece no ecrã LCD desta unidade.

 A definição SteadyShot e a definição do ângulo de campo só estão 

disponíveis com câmaras compatíveis. Consulte também a informação sobre 

compatibilidade.
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Definição da exposição automática
Quando esta unidade estiver ligada a uma Câmara Fotográfica Digital Sony, 

modelo da série QX, ou outra câmara compatível, o modo de exposição da 

câmara é automaticamente definido como “  Inteligente Auto”.

Notas 
 A função da definição da exposição automática não é compatível com a HDR-

AS15/AS30V/AS100V.

 A função da definição da exposição automática só está disponível com as 

câmaras compatíveis. Consulte também a informação sobre compatibilidade.

 Dependendo do modelo da câmara ligada (se tem um seletor do modo, etc.), o 

modo de exposição pode estar inalterado.

Definição automática da data da câmara
Quando esta unidade estiver ligada a uma Câmara Fotográfica Digital Sony, 

modelo da série QX, a definição de data desta unidade também aparece na 

câmara.

Notas 
 A função da definição automática da data da câmara não é compatível com a 

HDR-AS15/AS30V/AS100V.

 A função da definição automática da data da câmara só está disponível com as 

câmaras compatíveis. Consulte também a informação sobre compatibilidade.
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Utilizar o zoom 

Dependendo da câmara que estiver ligada, a função do zoom está ativada 

durante a gravação.

Quando o ecrã Live-View estiver no ecrã LCD desta unidade ou durante a gravação 

de filmes, pode utilizar o zoom da câmara premindo o botão UP/DOWN desta 

unidade.

REC
ENTER

Teleobjetiva (O motivo parece estar mais próximo.)

Grande angular (O motivo parece estar mais longe.)

Notas 
 A função do zoom não é compatível com a HDR-AS15/AS30V/AS100V.

 A função do zoom só está disponível com câmaras compatíveis. Consulte 

também a informação sobre compatibilidade.
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Mensagem de aviso 

Indicador de aviso do cartão de memória
Se não houver um cartão de memória inserido na câmara ligada a esta unidade 

por Wi-Fi, o símbolo  pisca no canto superior esquerdo do ecrã.

REC
ENTER

Nota 
 O indicador de aviso do cartão de memória só aparece quando esta unidade 

estiver ligada a uma câmara compatível. Consulte também a informação sobre 

compatibilidade.
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Controlo multicâmaras  HDR-AS100V

Quando utilizar a HDR-AS100V, pode operar até 5 câmaras ao mesmo tempo com esta 

unidade.

Preparar esta unidade

 1 Selecione Connection Setting (Definições de Ligação) em  

 Network Settings (Definições de Rede) no ecrã MENU.

 2 Selecione  Multi connection (Multiligação).

Ligação SINGLE

Opera uma câmara com esta unidade.

Ligação MULTI

Opera mais de uma câmara com esta unidade.

Notas 
 A função do controlo multicâmaras só está disponível com câmaras compatíveis.

 Quando utilizar uma câmara que não suporta a função do controlo 

multicâmaras, defina esta unidade como  ligação SINGLE.

 Para mais detalhes, consulte o Manual de Instruções da câmara e as 

informações de compatibilidade.
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Registar uma câmara nesta unidade

 1 Selecione  no ecrã MENU.

Esta unidade muda para o modo de espera do registo. (Após mais ou menos 

2 minutos, o modo de espera do registo é cancelado.)

 2 Selecione [confg]  [Wi-Fi]  [multi]  [NEW] em [SETUP] na 

câmara.
[PREP] pisca no ecrã da câmara e começa a preparação do registo.

 3 Quando aparecer [OK] no ecrã LCD desta unidade, prima o botão 

REC/ENTER desta unidade para confirmar o registo.
Terminado o registo, aparece [DONE] no ecrã da câmara e, 2 segundos depois, 

o modo de gravação é retomado.

 4 Repita os passos 1 a 3 para registar cada câmara que pretenda 

ligar.

Notas 
 Para mais detalhes, consulte o Manual de Instruções da câmara.

 Registe as câmaras antes de o modo de espera da ligação desta unidade ser 

cancelado.

 Quando 5 câmaras tiverem sido ligadas a esta unidade, não é possível registar 

mais câmaras.
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Os indicadores do ecrã LCD desta unidade

Modo de gravação e estado da câmara 
O modo de gravação e o estado da câmara aparecem indicados no ecrã LCD desta 

unidade.

Modo de gravação/Estado Ícone apresentado

Modo de captação de 

fotografias

Modo de gravação de filmes

Modo de gravação de 

fotografias com intervalo

Ligada

A posição do cursor indica a câmara atualmente apresentada no Live-

View.

Enquanto a câmara ligada estiver a gravar, aparece o símbolo  no 

ícone.

O estado é indicado, por exemplo, “a transmitir”ou “ligação a ser 

processada”.
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Indicação de erros 

Ícone de erro 
Aparece um ícone de erro no ecrã LCD desta unidade em função do estado da 

câmara que estiver ligada.

Ícone de erro Sintoma Causa

Erro da câmara
Confirme a câmara que está a 

tentar aceder.

Erro da câmara
Confirme a câmara ou o cartão de 

memória que está a tentar aceder.

Não foi possível ligar

 Confirme a câmara que está a 

tentar aceder.

 Poderá haver uma congestão de 

sinal ou esta unidade pode estar 

demasiado longe do ponto de 

acesso.

Aceder a um dispositivo 

incompatível

Esta unidade está a aceder a um 

dispositivo incompatível. Verifique 

o dispositivo que está a tentar 

aceder.

Número de erro 
Os seguintes números de erro poderão surgir no ecrã LCD desta unidade para 

fornecer informações de erro sobre o controlo multicâmaras.

Número 
de erro

Sintoma Causa

03-03
Não foi possível 

ligar

 A câmara não é reconhecida. Tem de fazer 

algo na câmara que pretende ligar.

 Poderá haver uma congestão de sinal ou esta 

unidade pode estar demasiado longe do 

ponto de acesso.
03-04

03-05
Impossível ligar à 

câmara

 Esta unidade já estabeleceu a ligação com 

o máximo número de câmaras. Verifique o 

número de câmaras que está a tentar ligar.
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Ligar esta unidade às câmaras
Esta unidade liga-se automaticamente às câmaras registadas quando a corrente 

da unidade e das câmaras for ligada.

ON

ON

Notas 
 Defina as câmaras que pretende ligar a esta unidade como [MULTI]. Para mais 

detalhes sobre as definições, consulte o Manual de Instruções de cada câmara.

 O máximo número de câmaras que pode ligar ao mesmo tempo é cinco.

 Quando ligar a corrente desta unidade, a luz REC/Wi-Fi desta unidade acende-

se na cor azul.

Mudar o ecrã Live-View
Pode premir os botões UP/DOWN desta unidade para deslocar o cursor e mudar 

o ecrã Live-View no ecrã LCD desta unidade para o ecrã de qualquer das câmaras 

ligadas.

REC
ENTER
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Gravar imagens 
Prima o botão REC/ENTER desta unidade para começar a gravar filmes ou captar 

fotografias em todas as câmaras ligadas.

Para parar a gravação de filmes ou a gravação de fotografias com intervalo, prima 

novamente o botão REC/ENTER desta unidade.

REC

REC

REC

Notas 
 O comando de funcionamento desta unidade, quando sob o controlo 

multicâmaras, é enviado para todas as câmaras ligadas.

Esta unidade pode fazer o seguinte:

 Alterar o modo de gravação

 Iniciar e parar a gravação de filmes e a gravação de fotografias com intervalo

 Operar o obturador para tirar fotografias

Outras definições da câmara, como a qualidade de imagem, etc., devem ser 

feitas na câmara.

 O tempo de reação das câmaras ligadas pode diferir consoante a situação de 

cada câmara. Pode haver um desfasamento de tempo entre as câmaras ligadas 

quando começar a gravação, etc.

 Se o modo de gravação das câmaras ligadas diferir, a gravação é feita de acordo 

com o modo de gravação de cada câmara.

 Se uma ou mais câmaras ligadas estiverem a gravar, a luz REC/Wi-Fi desta 

unidade acende-se na cor vermelha. 

Se premir o botão REC/ENTER desta unidade nesta altura, o comando para 

parar a gravação é enviado para todas as câmaras ligadas.
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Redefinir as Network settings (Definições de Rede)
Para redefinir as Network settings (Definições de rede) da ligação MULTI, execute 

os seguintes passos.

 1 Selecione  Resetting the Network Settings (Redefinir as 

Definições de Rede) em  Network Settings (Definições de 

Rede) no ecrã MENU.

 2 Selecione OK e depois prima o botão REC/ENTER desta unidade.
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